Informacje o produkcie

Utworzono 05-12-2021

Suplementy - MultiGreens Capsules - 120 Kapsułek - Young Living Essential Oils

Cena : 245,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

MultiGreens jest to suplement bogaty w białko i w chlorofil. Re-witalizuje ciało i dodaje
energii. Zawiera składniki, które szybko oczyszczają krew np. z alkoholu, wspierają zdolność
samoobrony organizmu, tarczycę i układ pokarmowy.
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Składniki:
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Spirulina to źródło chlorofilu, bogatego w magnez barwnika, który odpowiada za zwiększanie poziomu
energii i przemianę materii. Spirulina ma właściwości wzmacniające, oczyszczające i odkażające.
Wywiera pozytywny wpływ na pracę wątroby, nerek, krwi, jelitowej flory bakteryjnej i układu
krwionośnego.

Jęczmień jest bogatym w minerały antyutleniaczem.

Pyłek pszczeli zawiera wysoką ilość białka oraz mało tłuszczu i sodu. Jest bogaty w witaminy i
minerały, takie jak potas, wapń, magnez, cynk, miedź oraz witaminy z grupy B.

Żeń-szeń zwiększa poziom energii i zmniejsza napięcie nerwowe. Posiada także unikalną zdolność do
stymulowania produkcji limfocytów (ważnych elementów układu odpornościowego organizmu).
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Arginina (L-arginine) to aminokwas, który wspiera funkcje wątroby i włosy.

L-tyrosine wspomaga tworzenie neuro-przekaźników takich jak dopamina i serotonina.

Choline (Choline bitartrate) jest używane w leczeniu choroby Alzheimera, zaburzeniach pracy wątroby
(podwyższony poziom cholesterolu, stan zapalny, marskość).
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Melisa (Melissa officinalis) jest przeciwzapalna i dodająca energii.
Cytryna (Citrus limon) pomaga rozpuszczać cholesterol i usprawnia działanie układu
odpornościowego organizmu.
Trawa cytrynowa (Cymbopogon flexuosus) jest przeciwpasożytnicza, przeciwgrzybiczna i
poprawia trawienie.
Rozmaryn (Rosmarinus officinalis) pomaga w walce z cukrzycą i równoważy pracę układu
dokrewnego (wewnątrz wydzielniczego)
Olejki wspierające :
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Abundance,
Awaken,
En-R-Gee,
Envision,
JuvaFlex,
Live With Passion,
Magnify Your Purpose,
Motivation,
Release,
Valor.
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Algi (Kelp) zawierają jod, który pomaga zapobiegać powstawaniu woli, zaburzeniom hormonalnym
tarczycy i nierównowadze estrogenu w organizmie.

Sposób użycia : 2-3 kapsułki 3 razy dziennie

Badania wykazały, że zanim dołączono olejki eteryczne do VitaGreen absorpcja z krwi następowała w
ciągu 24 godzin. Po ich dodaniu zdolność przyswajania składników odżywczych z krwi wzrosła do 64%
w ciągu zaledwie 30 minut i do 86% w ciągu godziny. Wniosek był taki, że po zastosowaniu
wzbogaconego preparatu komórki przyswajają składniki, których wcześniej nie były w stanie
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Cena: 245 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 7dni
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